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Mešanice človeka in živali 

Kiklopi so bili velikani z enim očesom sredi čela. Dolgo 
časa so v grški mitologiji veljali za spretne rokodelce, ki so 
bili pravi strokovnjaki v obdelovanju kovin. Za Zevsa so 
oblikovali strelo, ki jo drži roki. 
Polifem, sin Pozejdona in Toze, je bil enooki kiklop. Bil je 
pas$r na otoku Kiklopov. Njegovo bivališče je bila velika 
votlina. 
Mimo otoka je s svojimi pomorščaki priplul Odisej. Zatekli 
so se v votlino, ne da bi vedeli, da v njej prebiva Polifem. Odisej in njegovi sopotniki 
so se najedli in legli spat. Ko se je Polifem vrnil, je z ogromno skalo zaprl votlino. 
Pomorščaki so bili uje$. Že kar kmalu je Polifem požrl dva izmed njih. Odisej je bil zvit 
in je skoval načrt, kako bo pretental enookega Polifema ter rešil sebe in sopotnike.

Katerega od dveh načrtov je uresničil Odisej? Preberi in označi. ✍ 

Kiklop Polifem

Kako bi se % rešil iz votline, ki je zaprta s skalo in jo čuva enooki Kiklop? Napiši.✍ 

Odisej je Polifemu dal pi$ vina. Ko ga je 
opijanil, je enooki velikan postal zgovoren. 
Odiseju je zaupal, da se boji vode in da ne 
zna plava$. Ko se je Polifem čez dan od‐
pravil na pašnike otoka, so Odisej in nje‐
govi sopotniki globoko v votlini poiskali vir 
vode. Zvečer se je Polifem vrnil domov in 
odvalil skalo. Ko so v votlino korakale ovce, 
so pomorščaki odprli vrelec in voda je 
začela poplavlja$ votlino. Odisej in sopot‐
niki so pravočasno splavali iz votline, 
enooki Polifem pa se je utopil.

Odisej je izdelal oster kol iz oljke, ki 
ga je skril v votlini. Polifemu je dal 
pi$ vina. Ko ga je opijanil in je veli‐
kan zaspal, mu je s kolom iztaknil 
oko in ga oslepil. Zjutraj je velikan 
Polifem odvalil skalo, da bi izpus$l 
ovce iz votline. Odisej in drugi po‐
morščaki so se privezali na trebuhe 
ovc. Pri izhodu je stal Polifem in o$‐
paval hrbte ovc. Tako so Odisej in 
drugi pomorščaki zapus$li votlino in 
ušli kiklopu Polifemu.

Ime Polifem je starogrškega izvora in je sestavljeno iz dveh delov.  

➦ Poišči primere zloženk, ki imajo v prvem delu poli (mnogo, več) oziroma             
mono (sam, eden).

poligon, polifonija,




